
PRZESLANIE I. KONGRESU RODZINY
W GORZOWIE WLKP.

Malzenstwo i rodzina to najcenniejsze dobra ludzkosci. Przyszlosc Kosciola i swiata idzie

przez rodzin?. Dlatego tez chrzescijanie i wszyscy ludzie dobrej woli powinni podjac' wszelkiego

rodzaju dzialania majace na celu wsparcie tej podstawowej wspolnoty zycia i milosci. W ostatnim

czasie w naszej Ojczyznie niepokojaco wzrasta ilosc rozpadajacych si? malzenstw. Przeciw

cywilizacji milosci i wiernosci powstaje antycywilizacja niewiernosci, szerzy si? niebezpieczna

mentalnosc rozwodowa. Wojewodztwo lubuskie, prawie tozsame z Diecezja^ Zielonogorsko-

Gorzowska^ przoduje w statystykach liczby orzekanych rozwodow.

My, uczestnicy I Kongresu Rodziny w Gorzowie Wlkp., zwracamy si? do wladz

panstwowych, samorz^dowych, sadowniczych i koscielnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli,

z apelem o madre i skuteczne przeciwdzialanie zagrozeniom wymierzonym w rodzin? oraz o

wspieranie tych dzialan, ktore umacniajq. wi?z malzehska^ i zycie rodzinne.

Oczekujemy skuteczniejszego przypominania, iz rozwod jest zlem ze wrzgl?du na

nieporzadek, jaki wprowadza on w rodziny, spoleczehstwo i Kosciol. Jest powazna^ szkodq. moraine

dla porzuconego wspolmalzonka oraz dla dzieci, ktore doznaja^ wstrzajsu z powodu rozejscia si?

rodzicow.

Od wladz panstwowych oczekujemy realizacji autentycznej polityki prorodzinnej . Mamy
nadziej?, iz Sejm RP nigdy nie podejmie dzialan ustawowych wymierzonych w instytucj? rodziny

rozumianej jako zwiazek m?zczyzny i kobiety, a takze stac b?dzie na strazy podstawowego prawa

czlowieka, jakim jest prawo do zycia od pocz?cia do naturalnej smierci. Oczekujemy, iz wladze

panstwowe zmniejsza^ obciazenia fiskalne nakladane na rodziny. Liczymy, iz wzorem panstw

sasiednich zostang. wprowadzone takie rozwiazania, ktore nie b?dq. dyskryminowac malzonkow

posiadajacych dzieci. Nalezy zabiegac o to, aby w mediach publicznych przekazywany byl

pozytywny obraz malzehstwa i rodziny.

Oczekujemy, iz wladze miast i gmin oraz centra pomocy rodzinie aktywniej wspolpracowac

b?d% z organizacjami samorzajiowymi dzialaja^cymi na rzecz malzenstw i rodzin. Liczymy, iz wladze

samorzadowe wprowadzq. specjalne dodatki dla rodzicow dzieci nowonarodzonych na terenie ich

gminy.

Od wladz sadowniczych oczekujemy powsci^gliwosci w kwestii orzekania rozwodow
szczegolnie wobec malzenstw, w ktorych sq. maloletnie dzieci i nie ma przemocy ani alkoholizmu. Z
racji wielkiej roli jaka^ odgrywa malzenstwo dla pomyslnosci zycia osobistego i spolecznego

dzialania sadow powinny zmierzac przede wszystkim w kierunku pojednania skloconych

malzonkow. W sytuacjach koniecznych nalezy bardziej promowac rozwiazanie jakim jest separacja

skloconych malzonkow, ktora ma charakter sanacyjny i jest takze do zaakceptowania przez osoby

wierzace.

Od wladz koscielnych oczekujemy bardziej stanowczego przypominania, ze malzenstwo ma
charakter swi?ty i nierozerwalny, ze Bog blogoslawi malzonkow, dajae im lask? sakramentalna^ do

wspolnego zycia a rozwod pozostaje powaznym wykroczeniem przeciw przykazaniu Bozemu.

Widzimy potrzeb? wzmozenia wysilkow duszpasterskich na rzecz malzehstwa i rodziny,

chrzescijanska wizja malzehstwa i rodziny powinna bye bardziej obecna w codziennym

przepowiadaniu Kosciola, zwlaszcza w katechizacji dla doroslych.

Potrzeba dzis odwaznego i stanowczego glosu wszystkich ludzi dobrej woli oraz wladz -

panstwowych, samorzadowych, sadowniczych i koscielnych - w obronie polskiej rodziny. Jako

uczestnicy I Kongresu Rodzin w Gorzowie Wlkp. deklarujemy wspolprac? z wladzami na rzecz

wspierania malzenstw i rodzin, zwlaszcza zagrozonych rozbiciem.


